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Innehåll

Human Bridge är en biståndsorganisation som bildades 2001. Vid starten bestod arbetet i att samordna material-
biståndet inom två svenska biståndsorganisationer – Läkarmissionen, Stockholm, och Erikshjälpen, Holsbybrunn. 
Dessa organisationer har tidigare själva arbetat aktivt med att genomföra utlandsprojekt som omfattar material-
bistånd. Insatser sker fortfarande i samverkan med Läkarmissionen och Erikshjälpen, men till största del arbetar 
Human Bridge i dag med egna projekt. Genom åren har hundratals sjukhus runt om i världen, främst i Afrika och 
Östeuropa, utrustats med sängar, teknisk apparatur, britsar, rullstolar och annat sjukvårdsmaterial och flera tusen 
ton kläder har skickats ut. 

Ursprungligen drevs Human Bridge som en förening. Under 2013 skedde en omorganisation och Human Bridge är 
nu en stiftelse. Jämförelsen under rubriken ”Årsredovisning” sker därför endast mot andra halvåret av 2013. 
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Human Bridges primära mål 
handlar om att förse sjukhus och 
vårdinstitutioner i andra länder 
med basutrustning i bra skick. 
En bred variation av utrustning 
levereras: från sjukhussängar till 
OP-bord, från EKG till kompletta 
tandläkarenheter samt förbruk-
ningsmaterial av alla slag. Allt 
naturligtvis genomgånget av kom-
petent personal innan leverans till 
en rad sjukhus efter dialog med 
varje institution om behov och 
kompetens. 

Hur mäter vi insatsen? Ja, vi kan 
naturligtvis redogöra för den 
exakta kostnaden Human Bridge 
har för att samla in, sortera, re-
novera och packa de olika artik-
larna vi tillhandahåller. Däremot 
är det svårt att mäta hur många 
människor som berörts av en viss 
insats. Det kan till exempel handla 
om ett regionsjukhus som har ett 
upptagningsområde på fyra miljoner 
människor. Har Human Bridge 
därmed berört samtliga dessa 
individer? Knappast. Å andra sidan 
kan vi med säkerhet konstatera 
att vi skapat förutsättningar för 
dessa människor att få en bättre 
vård i den händelse de måste upp-
söka sjukhuset. Dels för att det nu 
finns bättre förutsättning att med 
hjälp av det material vi bidragit 
med vårda patienterna, men med 
den ytterligare effekten att sjuk-
huset härigenom fått utrymme 
att satsa sin ofta magra budget på 
inköp av viktig teknisk utrustning 
som bör införskaffas nytt för att 
tillgodose långsiktig hållbarhet. 
Väsentligt lättare är det då att 
mäta insatser i form av antal 

För människa och miljö

Robert Bergman, 
verksamhetsledare

personer som under ett år bereds 
praktikplatser inom vår verksamhet. 
Människor som efter en tid i vår 
organisation är utrustade att ta 
ett nytt steg i livet, exempelvis till 
arbete eller studier. I en positiv 
social atmosfär samt genom 
anpassning av såväl arbetsuppgifter 
som arbetstider har under året, 
tillsammans med Lindra Second 
Hand, förutsättning skapats för 
mer än 200 individer att växa och 
gå vidare. 

Och så har vi miljön! Genom att 
samla in och förmedla vidare 
närmare 8 000 ton material har 
Human Bridge gjort en väsentlig 
insats för miljön. I första hand 
sorteras allt för att i möjlig mån 
återanvändas i det syfte det 
ursprungligen tillverkades för. 
Därutöver ser vi till att material 
som inte längre går att använda, 
i så stor utsträckning som möjligt 
går till olika former av återvinning. 
Hur mäter vi då denna insats? Det 
finns förstås beräkningsgrunder 
för hur miljön besparas genom att 
återanvända produkter. Att i detta 
utrymme gå in på detaljer låter sig 
inte göras. Men studier visar att 
för produktion av 1 kg bomull går 
det åt upp till 29 000 liter vatten. 
Om endast en tredjedel av de 6 800 
ton textilier vi tagit hand om skulle 
vara av bomull så har det förbru-
kats 62 miljarder liter vatten i dess 
tillverkningsprocess. Till detta skall 
läggas alla övriga textilier samt den 
utrustning som omhändertagits. 
Omvänt kan med fog konstateras 
att genom att återanvända har 
motsvarande besparing gjorts på 
miljön.

Vi på Human Bridge känner oss 
stolta över att vi, tillsammans 
med alla våra givare – landsting 
och sjukhus, företag och privat-
personer – gjort intryck och avtryck 
på den värld vi lever i och har ett 
gemensamt ansvar för. Nu tar vi 
sats för nya mål, arbetet är inte 
avslutat.

Ett varmt tack till alla, som på olika 
sätt, är med och bidrar till vårt 
arbete för människa och miljö. 
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Tack vare engagerade sjukhus och 
landsting i Sverige och vår egen 
personal har vi ytterligare ett år 
bakom oss med en ökning av ut-
skickat sjukvårdsmaterial. Det är 
oerhört spännande att finnas i en 
verksamhet där vi har möjlighet 
att göra mer för varje år som går. 
Det är också uppmuntrande att 
sjukhus, landsting och företag i 
Sverige har ett sådant förtroende 
för Human Bridge och att många i 
dag ser det som en självklarhet att 
låta utrangerat material få fortsätta 
göra nytta. Under 2014 har vi skrivit 
avtal med ytterligare sjukhus och 
landsting samt företag om att vi får 
förvalta deras överblivna material. 

En förutsättning för att insamling, 
rekonditionering och utskick av 
sjukvårdsmaterial ska vara möjligt 
är insamlingen och försäljningen 
av textilier. Utöver att det är vår 
främsta finansieringskälla ger det 
oss en möjlighet till ytterligare 
insatser i form av leverans av 
kläder till utsatta områden. 

Diagnos av året

Under året har jag haft förmånen 
att få göra ett par resor till några 
av våra mottagare. Jag har fått se 
vilken skillnad en säng kan göra 
på ett överbelagt sjukhus i Etiopien 
och vilken glädje en fotboll kan ge 
barn i ett flyktingläger i Irak. 

Året har inneburit fokus på kata-
strof på olika sätt. Vi har sett bilder 
från Irak/Syrien och Ukraina. I en 
hopplös situation har det känts 
viktigt att kunna göra en insats. 

I en verksamhet som vår, där vi 
dag efter dag planerar, packar och 
skickar iväg sändningar kan det 
vara lätt att man bara ser materi-
alet som en artikel i en lista, att 
varje lastning och tullprocedur 
bara går på rutin. Men jag har sett 
människorna på andra sidan. De 
människor som vi finns för och 
som vi varje dag arbetar för att 
kunna ge en bättre vardag. 

ANNIKA EKHOLM FRÖDING
AVDELNINGSCHEF SJUKVÅRD,
HUMAN BRIDGE

Första året med teknikerutbildning i Etiopien

Human Bridges inriktning
Vision
Vi vill genom ett behovsanpassat 
materialbistånd utveckla och skapa en 
rättvisare global resursfördelning på ett 
miljöeffektivt sätt.

Mission
Vi använder resurser som finns i att 
återanvända och återvinna material till 
bistånd. Insatserna genomförs främst 
med insamlad sjukvårdsutrustning och 
material samt kläder. Utbildning och 
andra närliggande utvecklingsinsatser 
kan ingå. Våra projekt genomförs i 
områden där det kommer utsatta till del.

Människosyn
Human Bridges verksamhet har sin 
grund i en människosyn med alla 
människors lika värde. Det innebär 
att vår verksamhet inte begränsas 
av exempelvis etniska, religiösa eller 
politiska orsaker. Våra biståndsprojekt 
ser vi som samarbeten mellan oss och 
mottagaren. Vår önskan är att den 
lokala partnern är aktiv och medverkar 
i planeringen av insatsen. Projekten ska 
stödja människors möjlighet att växa 
som individer och att själva få bättre 
förutsättningar att skapa en fungerande 
tillvaro.

Kärnområden
Bistånd 
Human Bridges verksamhet består i att 
samla in, rekonditionera och skicka ut 
sjukvårdsutrustning som bistånd för att 
användas där behoven är stora, främst i 
Afrika och Östeuropa. Vi samlar även in 
kläder och annat material som skickas 
som bistånd samt anskaffar förnödenheter 
till katastrofsituationer.

Miljö
Återanvändning och återvinning är 
nyckelord för vår verksamhet. Allt från 
tandläkarstolar till skor får nya användare. 
Återanvändning är ur miljösynpunkt 
bland det effektivaste sättet att tillvarata 
jordens resurser och genom att återvinna 
material tror vi att medel kan frigöras 
för att genomföra biståndsprojekt. 

Sociala insatser
Vi har möjlighet att erbjuda 
praktikplatser för människor som 
behöver arbetsträna. På så vis skapas 
sysselsättning för arbetslösa och vår 
ambition är att kunna erbjuda en 
meningsfull gemenskap. Vårt samarbete 
sker i huvudsak med kommun och 
arbetsförmedling på de orter där vi finns.

Nöjda studenter och anmärk-
ningsvärt bra resultat. Det blev 
ett lyckat första år på Human 
Bridge BioMedical College i Debre 
Markos, Etiopien.

Den treåriga utbildningen av sjuk-
hustekniker, den första i sitt slag i 
landet, har nu varit igång i ett år. 
Utbildningen är så efterfrågad att 
hälsoministeriet genom ett unikt 
samarbete betalar studierna för 
en treårig utbildning för 600 stu-
denter. Vid årsskiftet höll staten 
i examinationer där 144 av 145 
förstanivåstudenter blev godkän-
da och kunde påbörja nästa nivå. 

Examinationerna bestod av prak-
tiska prov som skulle genomföras 
under fyra timmar.

Det finns även 32 studenter som 
snart avslutar andra nivån på ut-
bildningen. Några av dessa har ett 
stipendie som täcker utbildningen, 
andra bekostar den själva.

Nöjda studenter
Studenterna är självfallet nöjda 
med att ha uppnått så goda 
resultat. Den stora utmaningen 
för skolan är att hitta kvalificerade 
lärare till en utbildning som tidigare 
inte getts i landet. Det är ont om 
kompetenta lärare, varför utländska 
gästföreläsare bidrar till under-
visningen. 

Studenter på HBBC, Debre Markos.

En container packas till Somalia. Innehållet måste stämma med packlistan 
för att transporten ska klara av förtullning.

Ny röntgen till Tanzania
Nkinga Referral Hospital, Tanzania, 
är ett sjukhus som startades av 
svenska missionärer på 30-talet. Det 
började som en liten klinik och är 
i dag ett sjukhus med 250 platser 
och med ett upptagningsområde 
på 300 000 människor. Nkinga är 
känt för sin höga standard tack vare 
engagerad personal och god tillgång 
på medicinsk utrustning. Sedan 
2010 har Human Bridge skickat två 
containrar om året med material hit.

Behov av upprustning
Behovet av röntgenundersökningar 
har ökat under senare år i landet och 
många söker sig till Nkinga. Sjuk-
husets röntgenavdelning har varit 
i stort behov av att moderniseras 
och i november 2012 startades ett 
projekt för att upprusta avdelningen. 
Insatsen genomfördes av Human 
Bridge och finansierades av Läkar-
missionen.

Annika Ekholm Fröding, Human 
Bridge, skötte inköpet med hjälp av 
röntgentekniker Robert Jakobsson, 
Capio S:t Göran. Projektet innebar 
att införskaffa en modern direkt-

digital röntgen.
  – Det skulle vara ett så enkelt 
system som möjligt, inga motori-
serade rörelser som kan krångla, 
berättar Robert. Till detta behövs ett 
datorarrangemang med server för 
lagring och visning av bilder på ar-
betsstationer. Det krävs ett kunnande 
av lokal servicepersonal vad gäller 
datorer. Det är en utmaning, men 
med duktiga lokala tekniker kan 
man lösa mycket genom att ge 
support på avstånd. 

Avfärd och installering
Den 8 mars 2014 gick utrustningen 
iväg och anlände till Nkinga den 
16 april. Installeringen i maj sköttes 
av en tekniker från Philips i Dar es 
Salaam, och med assistans från 
svenska medicin- och it-tekniker.

Syftet var att bidra till ökat utbud 
av tjänster med kvalitet, genom 
ökad kapacitet. Personalen har fått 
delta i en utbildning för att kunna 
driva den nya avdelningen.

Robert Jakobsson tillsammans med chefsläkare Yohana Masonda och 
chefssjuksköterska Egide Samsoni, Nkinga Hospital, vid den nya röntgen.

Projektet pågick i två år, nu är den nya röntgen på plats på Nkinga.

4
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Biståndsinsatser under 2014
Fyra sändningar i veckan, totalt 
194 st, till 25 länder. Det blev 
2014 års sammanställning över 
leveranser av sjukvårdsmaterial, 
kläder och skor samt övrigt 
material såsom exempelvis 
katastrofinsatser med utskick av 
tält, husgeråd och takplåt. 

Med en ökning på över sjuttio ton 
utskickat sjukvårdsmaterial 
gentemot föregående år har 
Human Bridge under 2014 haft 
möjlighet att leverera 593 ton till 

mottagare i 25 länder. Antalet 
samarbeten är fler än så då det 
i de allra flesta länder finns mer 
än en mottagare. Ukraina är det 
land som tagit emot störst mängd 
sjukvårdsmaterial (151 ton), sett 
till vikt. Etiopien, som är ett av de 
länder dit det endast går sjuk-
vårdsmaterial har under året tagit 
emot 145 ton. 

Flest sändningar, oavsett material-
kategori, har skett till Lettland (38 st), 
Ukraina (29 st), Rumänien (25 st) 

Förbrukningsmaterial  90,4 ton
Personalrockar- och byxor 27,9 ton
Rullstolar   2483 st
Sjukhussängar   2142 st
Kirurgiska instrumentkit 1218 st
Undersökningskit  150 st
Autoklav 24 st
Ultraljudsapparater        18 st
EKG 17 st
Tandläkarenheter  11 st

Exempel sjukvårdsmaterial

Fördelning sjukvårdsmaterial

År
2012
2013
2014

Sjukvårdsmaterial

Ton
429
518
593

År
2012
2013
2014

Kläder och skor

Ton
1 201
1 051
1 168

År
2012
2013
2014

Övrigt material

Ton
284
289
420

År 
2012
2013
2014

Biståndssändningar 
totalt

Antal
167
170
194

och Etiopien (22 st). En sändning 
motsvarar en trailer.

Tabellerna nedan visar den mängd 
material som levererats till motta-
gare under året där Human Bridge 
stått för hela kostnaden. Human 
Bridge har distribuerat ytterligare 
22 sändningar, där olika samar-
betspartners stått för material och 
finansiering. 

Fördelning kläder och skor

Fördelning övrigt inkl. katastrofmaterial

Rekordmånga julklappshjältar
Aktion Julklappen innebär att 
personer i Sverige bestämmer 
sig för att de vill sprida glädje till 
barn i andra länder genom att slå 
in och skänka julklappar. Läkar-
missionen startade kampanjen 
1998 och har drivit den varje år 
sedan dess. Det är Human Bridge 
som distribuerar julklapparna till 
mottagarna i Östeuropa och den 
här gången fick barn i Rumänien, 
Ukraina, Moldavien och Georgien 
del av presenterna. 

2014 – ett rekordår
Det var totalt 901 stycken skol-
klasser, familjer, företag och 
organisationer som deltog i 
kampanjen. Det resulterade i ett 
rekordantal julklappar och inte 
mindre än 33 075 barn fick del av 
det engagemang som finns i Sverige. 
Inlämning av klapparna pågick 
3-26 november och den första 
lastbilen lämnade sedan Holsby-
brunn den 2 december.

Liv och Ljus, Rumänien
En av organisationerna som får ta 
emot och förmedla julklappar är 
Liv och Ljus i Rumänien. Liv och 
Ljus verksamhet är bland annat 
inriktad på arbete för gatubarn 
och jobbar för att återförena barn 
med sina biologiska familjer. 

Liv och Ljus delar ut julklapparna  
i sin egen verksamhet eller genom 
samarbetspartners. Exempel på 
mottagare är skolor, barnsjukhus, 
förskolor, organisationer och olika 
kyrkor i Bukarest och närområdet. 

Julklapparna är mycket uppskat-
tade och i flera fall vill barnen 
följa det svenska exemplet och i 
sin tur göra iordning julklappar till 
andra barn. Totalt delade Liv och 
Ljus ut 5 136 julklappar.

Ska vara rättvist
För att det ska bli rättvist för dem 
som får ett paket är det samma 
innehåll i alla:

1 blyertspenna
1 pennvässare
1 suddgummi
1 skrivhäfte
1 ritblock
1 ask färgkritor
1 tvål
1 tandborste
1 tub tandkräm
1 tablettask
1 jul- eller vykort med personlig 
hälsning

Personligt
Det betyder mycket för barnen att 
få ta emot en julklapp – i många 
fall den enda de får – och för 
många är kortet med den person-
liga hälsningen det som är allra 
mest uppskattat.

Roberto-Alexandru är tio år. Han finns 
på Liv & Ljus center med sin syster. 
Roberto älskar fotboll precis som sin 
far, som var en känd spelare. Efter 
pappans död hade inte mamman 
möjlighet att ta hand om barnen ensam, 
men hon besöker dem ofta och hoppas 
på att det en dag ska bli bättre. 

För att följa exemplet från Sverige 
delade Roberto sina gåvor med andra 
och fick känna glädjen i att ge.

FOTO: LIV & LJUS, BUKAREST

Barn i Ukrainska Lviv fick julklappar. De två barnen längst bak i bild är från 
Sverige och fick följa med Johanna Kratz, Läkarmissionen, på en julklapps-
resa i december.

FOTO: HÅKAN FLANK

33 075 julklappar slogs in under 2014 års Aktion Julklappen.

Östeuropa 53 %

Afrika 39 %
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Flygplanet lyfter från marken och 
jag lämnar Sverige. Jag ska besöka 
en av våra partners i sydvästra 
Rumänien. I vanliga fall sitter jag 
på Human Bridges huvudkontor 
och planerar transporter till våra 
projekt runt om i världen. Men 
nu ska jag ner och följa upp och 
se hur mottagandet av våra sänd-
ningar fungerar.

Mihai Bojin leder organisationen 
Asociatia de Caritate Si Misiune, 
även kallad Dana, som är en sam-
arbetspartner till Human Bridge 
sedan länge. I regionen Hunedoara 
ligger en liten by där organisationen 
har sitt lager och dit en del av 
transporterna från oss går. 2014 
skickade vi 135 ton med bland 
annat kläder, skor och handikapp-
hjälpmedel till organisationen. 

På lagret arbetar en kvinna som 
heter Anca. Hon gör iordning så 
kallade familjepaket. Hon sorterar 
fram kläder som passar en familj 
med föräldrar och barn i olika åldrar. 
Detta blir grunden till de insatser 
som organisationen gör. Beroende 
på säsong varierar innehållet. Inför 
mitt besök hade vi haft möjlighet 

att skicka vinterjackor som kommit 
in genom Stadiums jackkampanj. 
Tillsammans med ägg och matolja 
från Mihai själv som komplement 
blev det en bra mix. 

En skåpbil lastades full inför vår 
första resa, som gick på både bra 
och dåliga vägar. En bit upp i bergen 
stannade vi till i en by som heter 
Balăn. Människor samlades och 
Mihai började samla in namnen på 
dem som skulle ta emot gåvorna. 
Att ta emot och dela ut humani-
tärt bistånd kräver kontroll. Mihai 
för register över vilka som har 
tagit emot hjälp och hur mycket. 
Barn och vuxna fick ta emot kläder 
och mat. Jackorna kom till stor 
nytta då många av husen var i 
dåligt skick och dåligt isolerade. 

En annan insats vi gjorde var i 
utkanten av en stad som heter 
Aninoasa. I slitna huslängor av 
cement och plåtskjul fann vi romer 
som hade slagit sig ner. Vintern hade 
släppt sitt grepp men det var ännu
rått och fuktigt. Jag glömmer aldrig 
den lille pojkens leende när han 
fick sin orangea jacka. Det värmde 
både honom och mig.

Organisationen jobbar både med 
att hjälpa statliga institutioner, 
privata föreningar och direkthjälp 
till individer. Under några dagar 
reste vi runt med lastade skåpbilar 
till handikappföreningar, en för-
ening för hivsmittade människor, 
familjer i fattiga bergsbyar och 
stadsdelar. Olika grupper av 
människor som får klara sig själva 
utan någon större hjälp från myn-
digheter. 

Besöket i Rumänien gav mig 
många intryck. Allt från extrem 
fattigdom och uppgivenhet till 
hopp om en framtid. Ibland känns 
kampen mot fattigdom alldeles 
för svår.  Vi vill gärna se resultat 
direkt och blir lätt uppgivna när 
det inte går som vi vill. Men det 
jag såg under min resa var att vi 
gör skillnad. Att skänka lite värme 
och en stund av vila sår ett frö av 
hopp. Det är det hoppet som kan 
förändra människors framtid.

JOHAN ERIKSSON
LOGISTIK OCH SAMORDNING, 
HUMAN BRIDGE

Humanitärt bistånd till Rumänien

Vi får så ett frö av hopp

Organisationen delar ut material till föreningar 
som arbetar för utsatta människor, bland annat 
personer med funktionsnedsättning.

Valentina Panasenko bor i Kiev, 
Ukraina. Under fem år har hon 
arbetat för en organisation som 
heter LEAGUE. Organisationen har 
funnits i tio år och fokus är att 
hjälpa och stötta barn med funk-
tionsnedsättning, skolor för barn 
från familjer som har det svårt 
ekonomiskt, sjukhus och barnhem. 
  – Det viktigaste är att ge dessa 
människor uppmuntran, att visa 
att det finns någon som bryr sig 
och att de på så sätt får känna att 
samhället behöver dem, säger 
Valentina om organisationens mål.

Valentina sköter alla papper kring 
införtullning av material från 
organisationer i andra länder och 
hon finns med i arbetet med verk-
samhetens 500 barn med funktions-
nedsättning. Det är en daglig 
verksamhet som barnen får komma 
till. Här får de också kläder och 
rätt hjälpmedel för sina behov. 

Småland
Valentinas dotter Anna bor sedan 
sex år tillbaka i Sverige. Hon arbetar 
i en organisation som heter Hope 587 
och som finns i Hallaryd, Småland. 
I 15 år har organisationen arbetat 
för barn med funktionsnedsättning
i Ukraina. För att föra in material 
i landet användes till en början en 
minibuss. Detta blev dyrt i tullen 
och för två år sedan sökte de en mer 
etablerad organisation att samar-
beta med. Då kom Human Bridge 
in i bilden. Genom Human Bridge 
kan Anna och Valentina förse 
organisationen i Ukraina med det 
material de behöver och tillsammans 
arbeta för att de mest utsatta i 
Ukraina ska få en värdig tillvaro.

Hjälp till krigsdrabbade 
Sedan konflikten mellan proryska 
rebeller och ukrainska soldater 

bröt ut i Ukraina har målgruppen 
för LEAGUE:s verksamhet utvidgats. 
Hjälp till flyktingar från landets 
östra delar är nu en del av det 
dagliga arbetet. 
  – Flyktingar som kommer har 
varken boende, mat eller kläder, 
men genom vår organisation kan 
de få hjälp. Hjälpen är möjlig tack 
vare Human Bridge och alla andra 
som stödjer, berättar Valentina.

Enligt Valentina påverkar inte 
konflikten i Ukraina arbetet med 
att få in material i landet, men det 
påverkar människorna. Innan var 
det kläder som efterfrågades och 
behövdes, nu behövs även material 
för exempelvis operationer. 

Insatser med helikopter
Det finns många positiva historier 
att berätta från verksamheten 
som får betyda mycket för många.
  – De människor som finns i 
de krigsdrabbade områdena är 
isolerade från omvärlden och har 
ingen tillgång till vatten, kläder 
eller mat, berättar Valentina och 

Hjärtat klappar för Ukraina

fortsätter; 
– Vid ett tillfälle gick det inte att 
transportera det material vi fått 
från Human Bridge med lastbilar, 
så som vi brukar, och vi ställde oss 
frågan hur vi skulle lösa det. Då gick 
vi till regeringen och bad om en 
helikopter så att vi skulle kunna ge 
hjälp, och det gick igenom. Männ-
iskorna var oerhört tacksamma 
eftersom det inte är många som 
vågar komma till dem med hjälp. 

Hopp om fortsatt hjälp
Det har blivit mycket jobb för 
organisationen på grund av kriget. 
Där behoven tidigare var mest 
materiella, handlar det i dag även 
om psykologiska och sociala behov. 
  – Vårt område har blivit större, 
hur kan vi hjälpa och uppmuntra? 
Vi hoppas på fortsatt bra samar-
bete med Human Bridge så att vi 
kan hjälpa så många som möjligt.

Av totalt 29 sändningar till Ukraina 
under 2014 gick sju leveranser till 
LEAGUE.

Valentina Panasenko med sin dotter Anna Ström.

Valentina och Anna – mor och dotter – den ena bosatt i Ukraina, den andra 
i Sverige. Men deras hjärta klappar för samma sak – befolkningen i Ukraina. 
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En resa till andra sidan containern
Trötta mödrar som bär på sina barn. 
Barn i strumpor utan skor. Män som 
försöker ta hand om sin familj. Alla 
med trötta utmattade ledsna ögon: 
”är det här jag ska vara? Är detta 
mitt nya hem? En grusplan i 
mörker, kö till att få madrass och 
filt. Var är toaletten? Var ska jag 
sova?” Mitt i allt detta en äldre 
kvinna som inte orkar gå eller stå. 
Jag hämtar en stol till henne. Hon 
skrattar, kramar mig och kysser 
mig på kinderna. Jag förstår inte. 
Någon förklarar för mig att hon 
är så glad att hon är hos vänner. 

En av mina resor till den där andra 
världen, den värld som finns på andra 
sidan av de sändningar vi skickar, 
började den 14 oktober. Jag skulle 
besöka den organisation som vi 
samarbetar med för att kunna 
göra insatser för flyktingar i norra 
Irak – Barzani Charity Foundation. 

Barzani Charity Foundation
Barzani är Iraks största bistånds-
organisation. De möter upp flykt-
ingar vid gränsen med första 
hjälpen, såsom vatten och mat. De 
ansvarar för flyktingläger i Erbil-
distriktet tillsammans med FN:s 
flyktingorgan, UNHCR, och har ett 
kontor i varje läger. Barzani ordnar 

sysselsättning för barnen genom 
bland annat skola och olika kurser. 

Varje flykting registreras vid ankomst. 
När jag var på plats hade Kurdistan 
tagit emot cirka 1,4 miljoner 
registrerade flyktingar. Sedan dess 
har siffran stigit till närmare två 
miljoner. De flesta kommer från 
Syrien, men även från områden i Irak. 
De största lägren finns i Duhok-
området och fler byggs. Alla läger är 
inhägnade med beväpnade vakter 
och flyktingarna får inte komma 
och gå som de vill. Rädslan för 
terrorister är stor och ett attentat i 
ett läger skulle vara förödande. 

Kawergosk
Kawergosk är ett litet läger som 
startades i augusti 2013. Där bor 
cirka 10 000 flyktingar, de flesta från 
Kobane, Syrien. Vi gick runt inne i 
lägret och fick se alla små ”butiker” 
som etablerats och de som drev 
dessa fick tillåtelse att lämna 
lägret för att kunna ta emot varor 
utanför entrén. Tälten stod tätt på 
den stora grusplanen. Rännilar med 
smutsvatten rann genom lägret. 
Pvc-hus för skola och andra kurser 
var placerade i utkanten. Barn 
överallt som sprang omkring och 
lekte, och vuxna satt i sina tält el-

ler utanför och lagade mat. Under 
vår rundtur fick vi veta att det var 
fler flyktingar från Kobane på väg. 
120 familjer skulle komma på 
kvällen. Barzani undrade om 
Human Bridge kunde hjälpa till, 
kunde vi förse flyktingarna med en 
varm måltid? Efter överläggande 
med kollegor hemma togs beslutet 
att köpa in ett stort antal grillade 
kycklingar. 

Det började märkas i lägret att nya 
flyktingar skulle anlända. Folk 
samlades framför grindarna, 
väntade och hoppades att det 
kanske var försvunna släktingar 
eller vänner som skulle komma. 
Några började även laga mat för 
alla visste hur det var att komma 
som ny. Vi hjälpte till med för-
beredelser, belysning och plats 
för mottagande. Tälten hade inte 
kommit och vi visste att flykting-
arna skulle bli tvungna att sova 
under bar himmel. Sent på kvällen 
började ett helt radband med 
bussar att anlända. Buss efter 
buss, mer människor men ändå 
samma ansikten. Jag pratade med 
en ung tjej. ”Jag kan engelska”, 
sa hon, och ville berätta vad hon 
varit med om. ”Jag lyssnar gärna”, 
svarade jag. Då kom inte orden, 

Insatser för syriska och irakiska 
flyktingar under 2014 har inneburit 
totalt elva sändningar med sjukvårds-
utrustning, kläder, jackor, leksaker 
och husgeråd. Tre av leveranserna 
har gått direkt till Syrien med UNHCR 
och Alwaed Association som mot-

hon kunde inte. Det enda som kom 
var gråten, en stilla gråt. Hur kan 
vi hjälpa, vad kan vi göra mer? 

Madrasser, mat och dryck delades 
ut medan fler och fler bussar an-
lände. Sent på kvällen var vi klara 
och de flesta hade hittat någon 
plats att lägga ut sin madrass, på 
grusplanen eller på den asfalterade 
basketplanen.

Jag lämnade tumultet och åkte till 
hotellet. Då hörde jag att fler flyk-
tingar väntades, och lägret som 
började bli fullt. Jag fick komma 
till mitt hotell och krypa ner i en 
bäddad säng. Kändes inte rättvist. 
Väl tillbaka på hotellet kom åskan 
och regnet. Mina tankar gick – hur 
går det för dem? Vem kom under 
tak? Blev alla madrasser och filtar 
blöta? Måste tillbaka i morgon.

Vi återvände dagen därpå. Alla var 
trötta och de flesta hade fått en 
plats inomhus i skolan och lyckats 
hålla sina madrasser torra. 

Vi besökte ett lager som Barzani 
förfogar över och samtidigt anlän-
de ett par lastbilar med material 
från en av våra containrar: sjuk-
vårdsmaterial, kläder och handi-
kapphjälpmedel. 

Byggplats som boende
En del av flyktingarna har valt att 
bosätta sig inne i Erbil. I en av-
stannad nybyggnation fann vi 44 
familjer, de flesta från Mosul. När 
vi besökte dem kom samma 
historier: flykt och försvunna 
anhöriga. Kvinnor visade id-
handlingar på sina försvunna män. 

Vissa hade bott utanför Mosul i ett 
eget hus som det nu bodde IS-
anhängare i. De berättade om sin 
rädsla, flykt genom djupt vatten 
och hur några blivit kvar i floden. 
Ingen har tidigare erbjudit sig att 
hjälpa dessa människor, men vi 
bestämde oss för att komma
tillbaka med kläder och leksaker.

Burharka 
Under min resa besökte vi ytterligare 
två läger. I Burharka delade vi ut 
kläder, fotbollar och rullstolar. Alla 
fick en kupong och fick stå på led 
och komma in till ett inhägnat 
område där utdelningen skedde. 
Om de inte gjorde så skulle det bli 
upplopp. Fotbollarna blev en succé, 
alla ville ha. Senare såg jag hur 
pappor spelade boll med sina barn 
och gulgröna bollar for runt i luften. 

Kaladce
I Kaladce, ett utdömt sjukhus, 
träffade vi Naraf, 24. Han berättade 
att han har en släkting som är 
militär som ringde och förvarnade 
om att kl. 8.00 kommer IS. Naraf 
ringde runt till sina vänner och 
sprang och knackade dörr hos 
grannar, innan han och hans fru 
flydde. I lägret hade han tagit på 
sig ansvaret för dem som bor där. 
Han ville att vi framförallt skulle 
träffa dem med särskilda behov 
för att se vad vi kunde göra. Naraf 
har ett stort hjärta för alla men 
månar extra om dessa. När jag 
påpekade det blev han blyg och 
tittade ner, ”jo så är det nog” sa han, 
”människorna här är min familj”. 
Än har han inga egna barn då han 
bara varit gift en månad innan de 
tvingades fly.

Det är samma värld
Människorna jag mötte under min 
åtta dagars långa resa är helt 
vanliga människor. Människor 
som tvingats lämna hem, jobb och 
i många fall även familj och ge sig 
ut i en ovisshet som inte vet några 
gränser. Det kunde varit min familj, 
det kunde varit jag. Det här är 
samma värld som min, men det är 
så långt bort ifrån min verklighet 
som man kan komma.

Vi åkte ut till flygplatsen tidigt på 
hemresedagen. Många säkerhets-
kontroller skulle avklaras och till 
slut fick vi gå till incheckningen. 
Väl där såg vi på tv att IS knackade 
på dörren till Erbilområdet. Kän-
des skönt att veta att vi i alla fall 
hade gjort en liten insats. 

ANNIKA EKHOLM FRÖDING
AVDELNINGSCHEF SJUKVÅRD,
HUMAN BRIDGE

tagande organisationer. Resterande 
har gått till Irak och Barzani Charity 
Foundation.

Ett par av insatserna till området har 
genomförts i samverkan med 
Läkarmissionen och Erikshjälpen.

Samverkan kring insatser till Irak och Syrien
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tagare av samtliga sändningar från 
Human Bridge. När den första 
containern med sjukvårdsmaterial 
nådde Ormoc och materialet delats 
ut till respektive sjukhus fanns 
Andreas Pettersson med och dok-
umenterade att materialet kommit 
fram och till användning. En ny 
lista skrevs till Human Bridge över 
ytterligare material som behövdes 
och utgjorde innehållet i följande 
två containrar.

Nytt hus
Andreas Petterssons organisation 
fick i uppdrag att bygga ett 
modellhus.
  – Jag hämtade takplåtarna till 
familjen Matugas för att prova om 
de var lämpliga för en stomme av 
kokosnötsträ, berättar Andreas. 
Det var de, och tack vare Plannjas 
bidrag fick familjen Matugas ett 
nytt hus liksom många andra 
familjer när hus efter hus kunde 
byggas upp.

Insatserna efter tyfonen Haiyan 
på Filippinerna har fortsatt under 
2014. Tre leveranser har skett med 
sjukvårdsmaterial och takplåt.

Över 10 miljoner människor 
drabbades när tyfonen Haiyan drog 
fram över Filippinerna i november 
2013. Hela områden utplånades 
och det akuta hjälpbehovet var 
enormt. I ett samarbete mellan 
Human Bridge och Star of Hope 
åkte ett läkarteam till Filippinerna 
redan veckan efter tyfonen, med 
sjukvårdsutrustning för att kunna 
göra enklare insatser. Ytterligare 
utrustning från Human Bridge 
skickades med flygfrakt. 

Som om en bomb slagit ner
Andreas Pettersson kommer från 
Huskvarna men bor sedan 2008 
på Filippinerna med sin familj. 
Andreas är biståndsarbetare åt en 
finsk missionsorganisation och 
driver ett multiprojekt på lands-
bygden på öarna Leyte och Min-

danao. Andreas minns den där 
dagen i november.
  – Mitt hjärta slog så fort att jag 
tänkte att jag skulle få en hjärt-
attack, säger han. Synen som mötte 
mig när jag kom ut efter att tyfo-
nen dragit förbi var att det såg ut 
som om en bomb hade slagit ner. 

Takplåt från Plannja
En katastrof som denna är långt 
ifrån över när vinden bedarrat. 
Tillvaron hade raserats för tusen-
tals människor och det behövdes 
hjälp att återställa det som kunde 
återställas.

Plannja AB skänkte snabbt 10 000 
kvadratmeter takplåt till att rusta 
upp sjukhus och bostäder med 
och plåten levererades med 
Human Bridges tre sjukvårds-
sändningar under året. 

Star of Hope mottagare
Star of Hope Philippines är den 
organisation som stått som mot-

Hjälp i spåren efter Haiyan
Tack vare takplåt från Plannja, som levererats genom Human Bridge, har många människor kunnat bygga upp sina 
hus efter den förödelse som drabbade Filippinerna 2013. Familjen Matugas (t h) fick hjälp att bygga ett helt nytt hus.

FOTO: ANDREAS PETTERSSONFOTO: STAR OF HOPE
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För den som är känslig för sol kan ett par 
solglasögon och en keps spela en viktig roll. 
Människor som föds med albinism är extremt 
känsliga för solljus och både deras hud och 
ögon behöver skyddas. Human Bridge har 
skickat en sändning med solglasögon, hattar 
och kepsar till organisationen TRACED i 
Tanzania som arbetar för barn med funktions-
nedsättning och barn med albinism. Även 
handikapphjälpmedel, kläder, tandläkarstol 
och leksaker fanns med i sändningen. 

OLIVA Foundation, Ukraina, bildades i slutet 
av 90-talet och för fem år sedan började de 
ta emot sjukvårdsutrustning från olika orga-
nisationer, däribland Human Bridge. OLIVA 
arbetar med att bland annat förse sjukhus, 
center för funktionsnedsatta och andra 
hälsoorganisationer i området med material 
och utrustning. En sändning som lämnade 
Human Bridge i augusti till OLIVA innehöll 
bland annat kuvöser.

FOTO: OLIVA FOUNDATION

Burundiska organisationen CEPBU:s sociala 
arbete är inriktat på utveckling inom hälsa, 
jordbruk och utbildning. Organisationen 
driver vårdcentraler, olika hälsocenter och 
skolor. Organisationen har under året fått ta 
emot bland annat undersökningsbritsar, stol 
för gynekologiska undersökningar, kryckor, 
rullstolar, solpaneler och skolmaterial.

FOTO: CEPBU

Frälsningsarmén i Moldavien firade 20 år 
under året. Dagen till ära bjöd de in repre-
sentanter från olika organisationer som 
får stöd genom dem. Bland annat var där 
medlemmar från en förening för personer 
med funktionsnedsättning. För att uttrycka 
sin tacksamhet för det material som leve-
rerats genom Human Bridge sa en av dem: 
”Tack vare detta stöd har vi gått från att 
vara personer med liten förmåga till att bli 
människor med stor förmåga”.

FOTO: FRÄLSNINGSARMÉN, MOLDAVIEN

I Jimma, Etiopien, finns ett nybyggt sjukhus 
som snart är färdigt att invigas. En stor del 
av de sängar som sjukhuset kommer att 
innehålla har levererats genom Human Bridge. 
Totalt kommer sjukhuset att ha tagit emot 
ca 20 containrar från Human Bridge. Under 
de senaste åren har bland annat 30 under-
sökningsrum för gynundersökningar och 
allmänna undersökningar utrustats.

FOTO: ANDERS LYGDMAN
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Medvetenheten kring vikten av 
att låta begagnade och överblivna 
textilier gå till återanvändning 
eller vidare till återvinning ökar. 
Human Bridge vill vara en fram-
stående aktör i branschen, dels 
för den positiva inverkan tillvara-
tagandet har på miljön och dels 
för den betydelse begagnade klä-
der kan få för människor i andra 
delar av vår värld.

6 800 ton textilier hanterades i 
Human Bridges verksamhet under 
2014. Insamling av textilier sker 
främst genom de närmare 1 500 
insamlingsbehållare som finns 
utplacerade: i miljöutrymmen hos 
bostadsbolag, på återvinnings-
centraler eller -stationer. En del 
kommer även direkt från mode- 
och sportföretag som tar sitt 
ansvar för att materialet ska få 
göra fortsatt nytta.

En bransch i förändring
De två senaste åren har stora för-
ändringar skett inom branschen 
för textilhantering enligt Klaus 
Rosinski, insamlingschef för textil 
på Human Bridge. Han menar att 
myndigheterna, producenterna, 
forskarvärlden och många fler har 
lyft frågan om textilkonsumtionen 
och hantering av textilier i Sverige. 
Detta har påverkat Human Brid-
ges arbete.
  – Det har krävt en stor flexibilitet 
av organisationen som behöver 
förändra och utveckla sitt arbets-
sätt med textilierna för att kunna 
fortsätta att vara en seriös aktör 
som kan erbjuda attraktiva lös-
ningar också framöver, säger Klaus.

I utvecklingsarbetet har fokus le-
gat på förbättringar av system för 
registrering av tömningarna och 
vilka vikter som samlas in. Detta 
för att kunna lämna noggranna 
och tillförlitliga rapporter om det 
insamlade materialet till ”upp-
dragsgivare” som avfallsbolag, 

kommuner och fastighetsbolag. 
Transparens och information om 
hur textilierna hanteras efter sor-
teringsprocessen är andra ange-
lägna frågor som har fokuserats på.

Insamlade textilier
Textilierna som Human Bridge 
samlar in tar olika vägar beroende 
på användningsområde och den 
bedömda kvaliteten. Största delen 
av det insamlade materialet går 
direkt till industriella sorterings-
anläggningar i Europa eftersom 
det i dag inte finns anläggningar 
av denna typ i Skandinavien. 
En del av den totala insamlade 
volymen hanteras dock inom den 

egna verksamheten och sorteras 
på någon av Human Bridges sex 
sorteringsanläggningar: 
Vallentuna, Jönköping, Gnosjö, 
Holsbybrunn, Huskvarna och 
Högsby. Textilierna delas in i ett 
par kategorier: de bästa textilierna 
går till försäljning i Lindra Second 
Hands butiker och mellankvalitet 
sorteras för biståndsinsatser. 

Textilier som inte är i skick att 
återanvändas skickas för återvin-
ning. Materialet sorteras i fiberka-
tegorier vilka används som sekun-
därt råmaterial vid produktion av 
exempelvis ljudisolering i bilar 
eller nya tyger. 

Positiva miljöeffekter
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Utmaning
En stor utmaning, enligt Klaus 
Rosinski, när det handlar om att 
arbeta med textilinsamling är att 
den ofta har ett större personligt 
engagemang än vad insamling av 
andra materialslag har. Det krävs 
en mycket hög servicenivå kring 
skötsel och tömning av behållare.
  – Allt oftare måste insamlande 
aktörer i dag kunna redovisa för 
att de kan erbjuda moderna 
lösningar för återanvändning och 
återvinning av samtliga textilier 
oavsett skick. Förr var budskapet 
”hela och rena” textilier, nu efter-
frågar allt fler möjligheten att 
kunna lämna alla textilier som 
man vill göra sig av med.

Utplacering av boxar
Det är inte alltid enkelt att få till-
stånd att placera ut insamlings-
behållare, men allt fler bostads-
företag vill erbjuda de boende en 
möjlighet att kunna lämna texti-
lier bekvämt i närheten av bosta-
den. På detta sätt minskas också 
kostnaderna för grovsopshante-
ring. Det har därför blivit många 
nya behållare i fastighetsnära 
miljöer under året som gått.

Bidra med kunskap
Human Bridge ingår i referens-
gruppen för Naturvårdsverkets 
pågående regeringsuppdrag om 
hantering av textil. Arbetet har 
resulterat i flera dokument som 

Klart med 90-konto
En kvalitetsstämpel och en trygghet 
för givarna.

Under 2014 tog Human Bridges styrelse 
beslut om att ansöka om 90-konto 
och ansökningsproceduren påbörjades 
under sommaren. Den 7 oktober blev 
det klart att Human Bridge Stiftelse 
nu är registrerad hos Svensk Insam-
lingskontroll och har därmed blivit 
godkänd som innehavare av 90-konto. 

Kvalitetsstämpel
Anledningen till att beslutet togs och 
en ansökan gjordes är att det ger en 

Human Bridges insamlingsbehållare finns på 1 500 platser runt om i Sverige.

kvalitetsstämpel gentemot kommuner 
där insamling av material sker. Det 
visar att det insamlade används på ett 
bra sätt.
  – Vi gläds åt beskedet att vi beviljats 
90-konto och vi tror att detta förstär-
ker det förtroende som finns för Human 
Bridge samt för den verksamhet vi 
bedriver, säger Robert Bergman, 
verksamhetsledare för Human Bridge. 

Trygghet för givaren
Svensk Insamlingskontroll sätter rikt-
linjer för ideella föreningar, stiftelser 
och organisationer vars verksamhet 
består i något av följande: penning-
insamling, kläd- och lösöreinsamling, 

försäljning av varor och tjänster samt 
insamling med gåvobevis. Ett av de 
krav som ställs på en organisation 
för att få inneha ett 90-konto är att 
minst 75 procent av insamlade medel 
går till ändamålet. Detta innebär en 
trygghet för givaren.

Gamla jackor får nya användare 
genom Stadiums årliga kampanj.

För fjärde året i rad genomförde 
Stadium sin jackkampanj före jul. 
Kunder fick byta in sin begagnade 
jacka mot en rabattkupong vid köp 
av en ny. Jackorna levererades sedan 
till Human Bridge. Volontärer och 
anställda sorterade och packade på 
löpande band för att så många jackor 
som möjligt skulle hinna skickas iväg 
innan vintern anlände. En stor del av 
de insamlade jackorna gick till flyktingar 
i Irak och Syrien. En del har även gått 
till mottagare i Östeuropa.

Gamla jackor värmer 
också bra

Berith, volontär i Holsbybrunn, sorterar och packar.

kommer att bilda ett underlag 
för kommande ”certifiering” av 
aktörer som vill samla in, sortera 
eller exportera begagnade textilier. 
Under 2015 ska en första testfas 
för certifikatet startas.

Viktig finansieringskälla
Human Bridges hantering av 
textilier är en viktig komponent i 
verksamhetens tre kärnområden – 
bistånd, miljö och sociala insatser. 
Att återvinning gynnar miljön är 
uppenbart, i hanteringen finns 
också möjlighet till sociala insatser 
genom arbetsträning. Textilför-
säljningen är också den viktigaste 
finansieringskällan för biståndsin-
satser av Human Bridge.    
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Human Bridges arbete kring textil 
är inte bara en hjälp för den som 
saknar en varm tröja i Östeuropa. 
De sorteringsanläggningar som finns 
i verksamheten drivs i samarbete 
med kommunen och ger personer 
som saknar sysselsättning en social 
gemenskap och hjälp med jobb-
ansökningar.

Vallentuna sortering
I Vallentuna uppstod planerna kring 
en sortering 1997 och sedan 1999 
har ett samarbete funnits mellan 
Arbetsmarknadsenheten (AME) 
och det som i dag är Human Bridge. 

Ulrika Staaf är arbetsmarknads-
konsult och finns med i den dagliga 
verksamheten på anläggningen.
  – Målet med en placering på AME 
är att våra deltagare ska rusta sig 
för att komma vidare, säger Ulrika 
och berättar att deltagarna får 
stöttning och praktisk hjälp med 

ansökningshandlingar, jobbsökande 
och med kontakter med arbets-
givare. Förutom den stöttningen 
finns det en sysselsättning som be-
står av att sortera skänkta kläder. 
  – Deltagarna i verksamheten 
gör en bedömning av kläderna och 
sorterar för försäljning i Lindra 
Second Hand, eller för att skickas 
som bistånd, förklarar Ulrika.

Viktig insats
Många deltagare trivs bra i verk-
samheten och en av anledningarna 
är att de känner att de är med 
och gör en insats för någon annan. 
  – Trots att många har det svårt 
själva så kan de se att det finns 
personer som har det ännu sämre, 
exempelvis personer i behövande 
länder, berättar Ulrika. Även om vi 
ibland får höra att arbetsuppgifterna 
är enformiga och tråkiga känner 
många att de gör en bra insats och 
deras egen situation, som oftast 

En språngbräda ut i arbetslivet

känns jobbig, kan komma att 
kännas lättare.

Betydelsefullt för kommunen
Sorteringen i Vallentuna har fått 
betyda mycket genom åren. Den 
innebär att en del av kommunens 
arbetssökande kan få en daglig 
sysselsättning och möjlighet till 
utökad hjälp att ta sig vidare ut i 
arbetslivet eller till studier. Genom 
dessa insatser kan kommunen 
sänka sina kostnader för försörj-
ningsstöd (socialbidrag). 

AME:s verksamhet sysselsätter 
mellan 20 och 45 deltagare samt 
åtta till tio personer som arbetar 
i ett servicelag vars uppgift är att 
bland annat tömma insamlings-
boxar. 2014 hade AME 110 perso-
ner inskrivna under året, av dessa 
gick cirka 30 procent vidare till 
arbete, praktik eller utbildning. I 
anslutning till sorteringen finns 

Hjälp med jobbansökningar och en tillhörighet. Human Bridges sorterings-
anläggningar spelar en stor roll även för människor här i Sverige.
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omkring 14 anställda, inklusive 
personer som arbetar med admi-
nistration, stödjande samtal, hjälp 
med ansökningshandlingar och 
liknande. 

Deltagare som sätter spår
Det är många deltagare som har 
passerat sorteringen i Vallentuna 
genom åren. Alla är unika och en 
del sätter sina spår hos de anställda 
på ett alldeles särskilt sätt. 
  – Vi hade tidigare en kille hos 
oss i sorteringen, säger Ulrika. 
Han har autism och på grund av 
sin diagnos var han inte särskilt 
social. Han svarade bara kort på 
tilltal och tog aldrig själv initiativet 
till en konversation. Under varje 
paus satt han för sig själv i ett 
hörn med en tjock bok, allt för att 
undvika kontakt med de andra. 
Förutom att vara i sorteringen fick 
han även vara med servicelaget en 
dag per vecka och hämta kläder 
till sorteringen samt följa med på 
andra uppdrag. Under den första 
tiden hade han alltid med sig sin 
bok och var inte särskilt social med 
killarna, trots att det är en liten 
grupp som arbetar tätt ihop. Un-
der tiden hos oss utvecklades han 
enormt. Sakta men säkert började 
han kommunicera mer och mer 
med sina arbetskamrater. I slutet 
av tiden hos oss tog han till och 
med initiativet till konversationer. 
Det gick så bra för honom att han 
fick praktik som senare ledde till 
en riktig anställning.

Insatser på hemmaplan
Human Bridges verksamhet syssel-
sätter många människor. Utöver 
cirka 60 anställda innefattas totalt 
70-100 praktikanter som gör flera 
dagar i veckan i verksamheten, samt 
omkring 130 volontärer som ger en 
eller ett par dagar åt att hjälpa till. 

För Human Bridge är det viktigt 
att ge utrymme åt dem som inte 
har en given plats i samhället. Det 
är värdefullt att kunna bidra till 
insatser på hemmaplan och det 
ger en större tyngd åt biståndsin-
satserna på andra håll i världen.

Nittaya kom till AME 2002-2003 som deltagare. Efter det studerade hon 
till köksbiträde och fick ett vikariat i ett skolkök. 2007 kom hon tillbaka 
som volontär och fick 2011 en tidsbegränsad anställning med möjlighet till 
förlängning. Nittaya synar de kläder som ska till försäljning i Lindra Second 
Hand och hon är stolt över att få vara med och göra en meningsfull samhälls-
insats genom att hjälpa människor i fattiga länder. ”Det värmer i hjärtat”, 
säger hon.

Kläderna synas noga för att kvaliteten ska kunna bedömas och ändamålet 
bestämmas.
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Lindra – en god handling

Att handla i Lindras butiker inne-
bär inte bara att du fyndar till dig 
själv, hemmet eller familjen. Lindra 
Second Hand är en stödförening till 
Human Bridge vilket innebär att allt 
överskott går till att finansiera 
Human Bridges biståndsinsatser. 
På så vis blir en handling hos 
Lindra en god handling – i dubbel 
bemärkelse! 

Hjo – omarbetad butik
På pingstafton, den 7 juni, öppnade 
Lindra i nya lokaler på Skövdevägen 
19 i Hjo. Butiken låg tidigare på 
Strömsdalsgatan, hette Fredsverk-
stan och drevs i ett samarbete 
med kommunen. Men från och 
med juni är det en Lindrabutik. 

Kö innan öppning
Ett hundratal personer stod för-
väntansfulla utanför när dörrarna 
öppnades kl 11 på pingstafton. Av 
den långa kön fram till kassan att 
döma gjordes många fynd under 
dagen och kafédelen som inryms i 
lokalen var mycket uppskattad. 
  – Vi är stolta över att ha fått öppna 

upp portarna för den nya Hjobutiken, 
säger Veronica Åsebrant, butiksfö-
reståndare i Hjo. Nytt för butiken 
är kafédelen med återkommande 
konstutställare samt en remake-
hörna fylld av omgjorda second 
handvaror för inspiration. 

Nybro – ny butik
Under våren påbörjades arbetet 
med att göra iordning lokalerna i 
det gamla industrihuset på Fly-
ebovägen i Nybro till butikslokal. 
Väggar och tak skulle målas, golv 
gjutas, diskmaskin installeras och 
fasad och entré fixas. Den 22 no-
vember stod den nya butiken klar. 

Självklart val av lokal
Anledningen till att Lindra valt att 
öppna en butik i Nybro är för att 
stärka butiksnätverket i området. 
Lokalen i industriområdet på Fly-
ebovägen var ett självklart val.
  – Vi tittade på flera lokaler i Ny-
bro men föll direkt för denna. Högt 
i tak och en industrikaraktär som 
passar för Lindra. Dessutom ligger 
lokalen nära centrum, säger PO 

Chaeder verksamhetsledare för 
Lindra Second Hand.

Volontärer
En viktig del i att arbetet med 
Lindras butiker ska fungera är de 
frivilliga insatserna samt möj-
ligheten att erbjuda praktik. Det 
finns alltid plats för fler.
  – Den som vill vara volontär eller 
göra praktik i våra butiker får 
väldigt gärna höra av sig. Vi har 
alltid behov av fler som hjälper 
till. Att vara volontär är viktigt på 
så många sätt, dels hjälper man 
till rent praktiskt att avlasta övrig 
personal och dels är det ett värde-
fullt inslag i ens eget liv – man får 
en social gemenskap och får göra 
en meningsfull insats, säger PO.

Tio butiker
Under året har Lindras butik i Växjö 
stängts. Målet är att återkomma i 
nya lokaler. För närvarande finns 
det tio Lindrabutiker, utspridda 
över Sveriges södra halva.

Gamla prylar genererar pengar till bistånd och människor får arbetsträning. 
Human Bridges stödförening Lindra Second Hand gör skillnad för många.

IRAK
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Fotbollar – en oväntad biståndsinsats
I flyktingläger i Irak, i byar i Ukraina. 
Stadiums fotbollar sprider glädje var 
än de rullar fram. 

Inför Fotbolls-VM i Brasilien tog 
Stadium fram gröngula fotbollar för 
att sälja i sina butiker. Men det 
slutade inte där för bollarna. De har 
fått följa med Human Bridges 
biståndssändningar och spridit glädje 

bland både barn och vuxna, i Irak och 
på flera håll i Ukraina. 
  – Att fotbollarna kunde komma så 
bra till hands för att skänka en liten 
tröst i en tuff tid hade vi inte 
kunnat ana, säger Daniel 
Johansson, logistikchef 
på Stadium.



Förvaltningsberättelse
2014-01-01 till 2014-12-31
Human Bridge Stiftelse
Org. nr. 802477-8238

Allmänt om verksamheten
Biståndsorganisationen Human Bridge Stiftelse 
grundades 2013 av tre stiftare, Ideella Föreningen 
Human Bridge, Läkarmissionen samt Erikshjälpen.

Stiftelsens ändamål är:
Biståndsverksamhet huvudsakligen i form av 
materialbistånd, utbildning, stipendier och andra 
åtgärder som förbättrar levnadsvillkor för utsatta 
människor. 

Miljöarbete som syftar till att material används på 
ett effektivt sätt för att minska nyttjande av ändliga 
resurser, genom återanvändning och återvinning av 
råvaror.

Social inriktning genom att erbjuda plats och stöd 
för personer i olika åtgärder samt placering för 
personer med särskilda behov med lämplig form av 
sysselsättning.

Stiftelsen uppfyller sina ändamål genom åtgärder 
såsom:
• insamling av material och rekonditionering av 

utrustning samt inköp av förnödenheter. 
• att distribuera material till biståndsprojekt i 

egen regi eller i samverkan med andra. 
• att fritt överlåta insamlat material till andra som 

stödjer eller genomför biståndsinsatser.
• att tillsammans med materialbistånd genomföra 

utbildnings- och utvecklingsinsatser.
• ett aktivt miljöarbete fokuserat på återanvänd-

ning och återvinning av material.  
• att erbjuda plats för personer i olika former av 

arbetsmarknadsåtgärder och rehabilitering.
• att stimulera volontärarbete i verksamheten och 

inspirera till biståndsinsatser. 
Under året har Human Bridge haft möjlighet att 
leverera 194 biståndssändningar med sjukvårds-
material, textilier, skor och övrigt material såsom 
tält, husgeråd och takplåt. Sändningarna genomförs 
efter dialog med mottagare för att på så sätt upp-
fylla Human Bridges vision om behovsanpassade 
biståndsinsatser. Totalt har sändningarna för bistånd 
under året omfattat 2 116 ton. Kostnader för material-
biståndet, inklusive rekonditionering och den andel 
frakt till mottagare som Human Bridge står för, har 

uppgått till 24,5 mkr. I denna summa ingår inte 
någon värdering av själva innehållet i sändningen. 
En försiktig värdering av material och utrustning 
som levererats i biståndsinsatser under året är ca 
114 Mkr.

Verksamheten fyller också en social och samhälls-
nyttig funktion genom att bereda plats för människor 
i behov av arbetsträning. Mellan 70 och 100 personer 
bereds arbetsträning på de olika anläggningarna. 
Därutöver uppvisar allmänheten ett betydande 
engagemang och mer än 130 frivilligarbetare finns i 
verksamheten. Uppgifterna dessa volontärer utför 
kan med försiktighet anses vara värt 4,6 Mkr i 
arbetsinsats.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med 
biståndsorganisationerna Läkarmissionen och 
Erikshjälpen. Därutöver görs insatser också i sam-
verkan med flera andra biståndsorganisationer och 
även företag såväl i Sverige som i andra länder.

Samarbetsavtal finns med landsting såsom Västra 
Götalandsregionen, Uppsala Läns Landsting, 
Hallandsregionen, samt även med enskilda sjuk-
hus såsom Karolinska sjukhuset i Stockholm och 
Lunds Universitetssjukhus. Genom att ta hand om 
överbliven sjukvårdsutrustning för återanvändning 
uppnås både en positiv miljöeffekt och möjlighet till 
att göra en bra biståndsinsats. Detta material är en 
förutsättning för de flesta biståndsinsatser som 
Human Bridge genomför. Innan utrustningen används 
rekonditioneras och testas denna och förses med 
nödvändiga manualer.

Huvudsaklig inkomstkälla för Human Bridge utgörs 
av försäljning av insamlade textilier. Överskott som 
genereras genom denna näringsverksamhet, skapar 
förutsättning för att kunna genomföra organisationens 
olika biståndsinsatser. Utöver denna inkomst lämnar 
Lindra Second Hand, som har ett nära samarbete 
med Human Bridge, överskottet från sin försäljning 
som en gåva till kostnadstäckning för biståndspro-
jekt. Dessa överskott disponeras fritt av Human 
Bridge som ändamålsmedel för olika bistånds-
insatser. Anslag lämnas även så från Läkarmissionen 
och Erikshjälpen till verksamheten. Mottagande 
organisationer eller institutioner uppmanas också i 
mån av resurser att bidra till täckning av en mindre 
del av kostnaden för varje projektinsats, detta har 
visat sig ge positiva effekter på en rad olika sätt.
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Den största insamlingsvolymen för Human Bridge 
är textilier, i huvudsak kläder, skor och accessoarer. 
Insamlingsboxar finns utplacerade i anslutning till 
återvinningscentraler, -stationer och fastighetsnära 
för att ge privata gåvogivare möjlighet att lämna 
textilier för både återanvändning och återvinning. 
Oavsett vilket material det handlar om som samlas 
in av Human Bridge, bidrar detta till en positiv miljö-
påverkan och uppfyller därmed ett av organisatio-
nens huvudändamål.

ReturTex AB är ett gemensamt ägt bolag med Boer 
Inter i Holland. Bolagets målsättning är att utveckla 
en kommersiell sorteringsverksamhet för textilier, 
vilket idag inte existerar i Sverige.

Yttre faktorer som kan ha effekt på organisationen 
är t.ex. tillgång till, samt avsättning för, textilier. 
Human Bridge arbetar aktivt med att öka insamlings-
volymerna. Prisbilden för försäljning av textil påverkas 
av möjlig avsättning på marknaden, samt av stadigt 
ökande volymer. Oroligheter som i Ukraina och 
Ryssland eller epidemier som i Västafrika leder också 
till en svagare marknad för begagnade textilier.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2014 beslutades att ansöka om 90-konto 
för verksamheten. Den 7 oktober bekräftades av 
Svensk Insamlingskontroll att Human Bridge Stiftelse 
nu är godkänd innehavare av 90-konto.

Under 2014 ställdes ett par hundra insamlingsboxar 
ut vilket innebär att Human Bridge nu har närmare 
1 500 insamlingsbehållare utplacerade för insamling 
av textilier. Efter tömning av boxarna transporteras 
materialet till någon av depåerna alternativt till en 
av Human Bridges sorteringsanläggningar. Insamlade 
textilier och skor uppgick till 6 800 ton för 2014. 

Därav har ca 550 ton sorterade textilier tagits emot 
från second handverksamheter och förmedlats till ett 
antal olika biståndsprojekt i Baltikum och Östeuropa.

Medvetenheten hos Sveriges landsting och företag 
kring vikten av att återanvända material har ökat 
även detta år. Nya avtal med landsting och sjukhus 
har kunnat skrivas under året vilket är en förutsätt-
ning för att Human Bridge ska kunna leverera 
material till mottagande sjukhus och organisationer.

Den växande verksamheten föranledde beslut om 
att öka resurserna i administrationen och en rekry-
tering har skett av administrativ chef. Därutöver 
pågår också rekrytering till en projektcontroller-
tjänst. Även textilinsamlingsverksamheten har fått 
ökade resurser i form av personal och fordon. 
Antalet biståndssändningar i egen regi har under 
året uppgått till 194. Detta omfattar en ökning av 
sjukvårdssändningar med ca 13%. Utöver detta har 
22 sändningar genomförts i samverkan med andra 
organisationer. 

Ett strategiarbete påbörjades under hösten i syfte 
att utvärdera verksamhetens alla delar och samti-
digt formulera en långsiktig plan för den fortsatta 
utvecklingen.

Teknikerutbildningen i Etiopien utvecklas fortsatt 
positivt. Vid årsskiftet omfattade utbildningen 190 
studenter, varav 45 elever påbörjat andra läsåret.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
En för Human Bridge ny anläggning har tagits i 
bruk på Rökerigatan, Johanneshov i Stockholm. I 
huvudsak textilier kommer att hanteras här, men 
på sikt kan även sjukvårdsutrustning samlas in med 
utgångspunkt från anläggningen.

ÅRSREDOVISNING
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Totala värdet av biståndsinsatser ca 138 miljoner kronor

Värdering Sjukvårdsmaterial 71 160 000 kr

Värdering Övrigt, inkl. katastrofmaterial 25 200 000 kr

Värdering Kläder, skor mm 17 520 000 kr

Hanteringskostnad Sjukvårdsmaterial 12 386 986 kr

Hanteringskostnad Kläder, skor mm 8 603 701 kr

Hanteringskostnad Övrigt, inkl. katastrofmaterial 3 509 313 kr
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Under januari månad genomförde Human Bridge på 
förfrågan från Hälsoministeriet i Etiopien en städut-
bildning i Addis Abeba. Detta utgjorde inledning av 
en kampanj med namnet ”CASH – Clean and Safe 
Health Facilities”. Med hjälp av två utbildare från 
Västra Götalandsregionen kunde 160 städledare och 
städare utbildas i en uppskattad satsning. Material 
från utbildningen sprids sedan vidare ut i landet.

Resultat och ställning
Flerårsjämförelse Tkr      
Fakturerad försäljning 
   och erhållna gåvor  
Bidrag      
Totala intäkter        

Totala kostnader     
Resultat      

Stiftelsekapital     
Balansomslutning     
Soliditet
   
Placeringspolicy
Stiftelsen har som policy att sälja aktier som erhålls 
som gåva snarast detta är lämpligt. Därmed bedrivs 
ingen placeringsverksamhet.

Medlemmar
Human Bridge är en stiftelse varför inga medlem-
mar finns. Organisationer som stödjer verksam-
heten är Läkarmissionen, Erikshjälpen samt Lindra 

Second Hand. Omkring 125 volontärer ger regel-
bundet av sin tid i form av arbetsinsatser.

Anställda
Kollektivavtal finns med Handelsanställdas Förbund 
samt med Unionen. Kompetensutveckling sker 
löpande vid behov, t.ex. för truckutbildning, trans-
portutbildning för lastbilskort eller andra arbets-
uppgifter. Utbildning inom Systematisk Arbetsmiljö 
pågår, likaså brandskyddsutbildning. Jämställdhet 
eftersträvas både i lönesättning och vid rekrytering 
av nya medarbetare.

Framtida utveckling
Hjälpbehoven i omvärlden och därmed efterfrågan 
på Human Bridges stöd är obegränsade. Under 
året verkar det sannolikt med ett fortsatt behov av 
katastrofinsatser för flyktingar i anslutning till kriget 
i och omkring Syrien.

Miljöinformation
Tillstånd för transport av avfall enligt EU direktiv 
finns för verksamheten. Regler för transport av 
textilier inom EU efterföljs genom samarbete med 
åkerier som anlitas.

Utländska filialer/regionkontor
Human Bridge har initierat bildandet av en organi-
sation i Etiopien. Detta för att underlätta kontakter 
med myndigheter och mottagande organisationer, 
samt för att arbeta med vidare utveckling av projekt i 
landet. Kontor för verksamheten finns i Addis Abeba. 

Förvaltning
Under året har styrelsen bestått av Bo Guldstrand, 
Ove Gustafsson, Johan Lilja, Bengt Swerlander, 
Torbjörn Söder samt Peter Toftgård. Bo Guldstrand 
har innehaft ordförandeposten och Torbjörn Söder 
vice ordförande. Styrelsen har under året haft 6 
sammanträden med en närvaro motsvarande 92%.  
Christina Petersson, auktoriserad revisor hos Ernst 
& Young, är av stiftelsen vald revisor. 

Verksamhetsledare för Human Bridge är Robert 
Bergman. Övriga personer i ledningen är Lars 
Råsberg, Urban Grahn, Annika Ekholm Fröding 
samt Klaus Rosinski.

Disposition av årets resultat
Styrelsen har fastställt efterföljande resultat- och 
balansräkning. Årets resultat på 707 tkr har styrelsen 
beslutat ska överföras i ny räkning.
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2014

44 097
7 608
51 705

-50 998
707

1 1  182
19 305 735

57,9 %

2013 (halvår)

2 1  572
2 017

23 589

23 187
402

10 667
21 936 570

48,6 %

Östeuropa 49,1 %

Afrika 27,3 %

Baltikum 14,8 %

Mellanöstern 5,7 %

Asien 2,7 %

Latinamerika 0,4 %

Östeuropa 49,1 %

Afrika 27,3 %

Baltikum 14,8 %

Mellanöstern 5,7 %

Asien 2,7 %

Latinamerika 0,4 %

Östeuropa 49,1 %

Afrika 27,3 %

Baltikum 14,8 %

Mellanöstern 5,7 %

Asien 2,7 %

Latinamerika 0,4 %
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Ekonomisk redovisning

Verksamhetsintäkter   
 Gåvor  
 Bidrag  
 Nettoomsättning  
 Övriga intäkter  
Summa verksamhetsintäkter   
   
Verksamhetskostnader   
 Ändamålskostnader  
 Försäljningskostnader  
 Administrationskostnader  
Summa verksamhetskostnader   
   
Verksamhetsresultat   
   
Resultat från finansiella investeringar  
 
 Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
  som är anläggningstillgångar  
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
 Räntekostnader och liknande resultatposter  
Summa resultat från finansiella investeringar  
 
Resultat efter finansiella poster   
 
Skatt på årets resultat   

ÅRETS RESULTAT   

2 123 280
2 017 419

19  295 700
153 061

23 589 460

-12 291 606
-10 750 1 5 2

-498 2 8 1
-23 540 039

49 421

308 860
47 296
-3 178

352 978

402 399

0

402 399

RESULTATRÄKNING

2014-01-01 – 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING
RESULTATRÄKNING

3 300 553
7 608 348

40 763 567
33 152

51 705 620

-20 213 470
-26 492 847
-4 302 858

-51 009 1 75

696 445

0
20 577
-9 856
10 721

707 166

0

707 166  

                           
1, 3
1, 3

1
1, 7

1, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5

7
6
6

8

Not 2014 2013 (halvår)

Finansiering av biståndsverksamheten

Egen näringsverksamhet 54,8 %

Lindra Second Hand 12,3 %

Erikshjälpen 6,8 %

Läkarmissionen 8,3 %

Externa samarbetspartners 14,1 %

Allmänna gåvor 0,4 %

Myndigheter 3,3 %

Finansiell fördelning av biståndsinsatser

Egen verksamhet 54,8 %

Lindra Second Hand 12,3 %

Erikshjälpen 6,8 %

Läkarmissionen 8,3 %

Övriga samarbetspartners 14,1 %

Allmänna penninggåvor 0,4 %

Myndigheter 3,3 %
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR   
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar   
 Rättighet fastighet Debre Markos Etiopien  
Summa Immateriella anläggningstillgångar  
 
Materiella anläggningstillgångar   
 Byggnader och mark  
 Inventarier   
Summa Materiella anläggningstillgångar  
 
Finansiella anläggningstillgångar   
 Aktier i intressebolag  
 Långfristiga fordringar  
Summa Finansiella anläggningstillgångar  
 
Summa anläggningstillgångar   
  
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Varulager mm   
 Varulager  
Summa Varulager   
   
Kortfristiga fordringar   
 Kundfordringar  
 Övriga fordringar  
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Summa Kortfristiga fordringar   
   
Kassa och bank   
Summa Kassa och bank   
   
Summa omsättningstillgångar   

SUMMA TILLGÅNGAR   

0
0

1 614 233
5 279 882
6 894 1 1 5

50 000
0

50 000

6 944 1 15

386 106
386 106

2 491 888
2 844 079
1 138 974
6 474 941

8 131 408

14 992 455

21 936 570

4 144 203
4 144 203

0
5 236 844
5 236 844

50 000
560 855
610 855

9 991 902

1 310 809
1 310 809

952 977
1 879 478
1 422 872
4 255 327

3 747 696

9 313 833

19 305 735

2, 9

10
10

11
12

1

1

13

16

Not 2014-12-31 2013-12-31
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ÅRSREDOVISNING
BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
Eget kapital   
 Stiftelsekapital/donationskapital  
 Ändamålsbestämda medel  
 Utnyttjande  
 Balanserat kapital  
 Årets resultat  
Summa Eget kapital   
   
Kortfristiga skulder   
 Skulder till kreditinstitut  
 Leverantörsskulder  
 Skatteskulder  
 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag  
 Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag  
 Övriga skulder  
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa Kortfristiga skulder   
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
    
Poster inom linjen   
   
 Ställda säkerheter  
 Ansvarsförbindelser  
  

  
  
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL   
 

     
Ingående balans   
Ändamålsbestämt av givaren   
Ändamålsbestämt av styrelsen   
Ändamålsbestämt av årsstämman   
Utnyttjande   
Balanserat resultat HB Förening   
Årets resultat   
Utgående balans  

Utnyttjande av Stiftelsekapital avser ägartillskott till intressebolag, Returtex AB.     
Balanserat resultat HB Förening avser återbetalning av AGS (FORA) som överförts till Human Bridge Stiftelse. 
     
 

10 264 819
0
0
0

402 399
10 667 218

0
2 1 1 1  072

683 085
3 577 555

0
1 180 054
3 717 587

1 1  269 352

21 936 570

603 000
Inga

10 264 819
0

-358 860
568 452
707 166

11  18 1  577

0
1 847 748
328 623

1 190 170
0

150 494
4 607 123
8 124 158

19 305 735

401 000
Inga

14

15

Not 2014-12-31 2013-12-31

Bundet 
kapital

 -      
 -      
 -      
 -      
 -      

 -      
 -      

Fritt 
kapital

 10 667 218    
 -      

 10 667 218    
 -      

-358 860    
 166 053    
 707 166    

 11 1 8 1  577    

Totalt 
eget kapital
 10 667 218    

 -      
 10 667 218    

 -      
-358 860    
 166 053    
 707 166    

 1 1  1 8 1  577    
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KASSAFLÖDESANALYS

ÅRSREDOVISNING
KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande verksamheten   
 Verksamhetsresultat  
 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  
  Avskrivningar och nedskrivningar 
  Realisationsresultat 
 Summa 
 
 Erhållen ränta  
 Erlagd ränta  
 Betald inkomstskatt  
 Summa   

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av verksamhetskapital
   
 Förändringar i verksamhetskapital  
 Förändring av varulager  
 Förändring av kortfristiga fordringar  
 Förändring av kortfristiga skulder  
 Summa  
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
 
Investeringsverksamheten   
 Erhållet Stiftelsekapital från Human Bridge Förening 
 Försäljning av aktier  
 Utnyttjande  
 Balanserat resultat Human Bridge Förening  
 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  
 Förvärv av materiella anläggingstillgångar  
 Försäljning av materiella anläggningstillgångar  
 Förvärv av finansiell anläggningstillgång  

Kassaflöde från investeringsverksamheten   
   
Finansieringsverksamheten   
 Upptagna lån  
 Amortering av skuld  
 Utbetald utdelning  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   
   
Årets kassaflöde   

Likvida medel vid årets början   
   
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   

49 421

1 031 424
308 860

1 389 705

47 296
-3 178

0
44 1 18

1 433 823

-386 106
-6 474 941
1 1  269 352
4 408 305

5 842 128

10 264 819
0
0
0
0

-7 925 539
0

-50 000

2 289 280

0
0
0

0

8 131 408

0

8 131 408

696 445

1 541 576
0

2 238 021

20 577
-9 856

0
10 72 1

2 248 742

-924 703
2 219 614

-3 145 194
-1 850 283

398 459

0
0

-358 860
166 053

-2 529 970
-2 418 603

920 064
-560 855

-4 782 171

0
0
0

0

-4 383 712

8 131 408

3 747 696

                           

2014-01-01
– 2014-12-31

2013-07-01
– 2013-12-31
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NOTER
redovisas intäkten vid försäljningen. De insamlade 
kläder och liknande som finns kvar på balansdagen 
redovisas som intäkt och varulager. Gåvor i form 
av insamlade kläder och liknande som Human 
Bridge avser att skänka vidare redovisas inte som 
intäkt, se not 3.      
  
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som 
en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan 
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som Human Bridge 
avser att stadigvarande bruka i verksamheten 
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor 
redovisas som omsättningstillgångar.   
   
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. 
Insamlade kläder som finns kvar på balansdagen 
och som avses att skänkas som bistånd, där ett 
verkligt värde inte kan fastställas, värderas till 15 
kronor per kilo. I de fall Human Bridge lämnat en 
ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans 
värde med ersättningen.     
 
Bidrag      
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att 
erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas 
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget 
uppfyllts.      
      
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader 
(t.ex. för administration) redovisas samma räken-
skapsår som den kostnad bidraget är avsett att 
täcka.      
      
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång 
redovisas som en förutbetald intäkt.    
  
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av 
den tillgång som Human Bridge fått eller kommer 
att få.      
      
Nettoomsättning      
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid 
försäljningstillfället. Intäkter som inte har med 
Human Bridges primära verksamhet att göra 
redovisas som övriga intäkter.    
  
Övriga intäkter     
Övriga intäkter är intäkter som inte har med Human 
Bridges primära verksamhet att göra t.ex. uthyrning 
av organisationens fordon eller släpkärror till personal. 
Intäkten redovisas normalt vid försäljningstillfället.  
    
      

1. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER  
  
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värde-
ringsprinciper är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styran-
de riktlinjer för årsredovisning. Räkenskapsåret 2014 
är första året för redovisning enligt K3-regelverket 
vilket innebär byte av redovisningsprincip. Bytet av 
redovisningsprincip kan innebära bristande jämför-
barhet i förhållande till jämförelseåret 2013.   
   
Human Bridge Stiftelse stiftades 2013-03-18. Samt-
liga Tillgångar, Skulder och Stiftelsekapital överför-
des per 2013-07-01 från Human Bridge Förening till 
Human Bridge Stiftelse. I samtliga fall jämförelse-
året 2013 förekommer avses perioden 2013-07-01- 
2013-12-31.      
       
RESULTATRÄKNINGEN

Uppställning av Resultaträkning är 2014 bytt till 
funktionsindelning beroende på övergång till redo-
visning enligt BFNAR 2012:1 (K3) vilket följer FRII´s 
styrande riktlinjer för årsredovisning och direktiv 
från Svensk Insamlingskontroll gällande organisatio-
ner som innehar 90-konto.     
 
Verksamhetsintäkter     
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som 
Human Bridge erhållit eller kommer att erhålla för 
egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter har 
upptagits till verkligt värde av vad som erhållits el-
ler kommer att erhållas. Nedan beskrivs när intäkts-
redovisning sker för respektive typ av intäktspost.  
    
Gåvor och bidrag      
En transaktion i vilken Human Bridge tar emot en 
tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att 
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva 
eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten 
erhålls därför att Human Bridge uppfyllt eller kom-
mer att uppfylla vissa villkor och om Human Bridge 
har en skyldighet att återbetala till motparten om 
villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är 
det inget bidrag är det en gåva.
      
Gåvor      
Gåvor i form av allmänna medel redovisas som hu-
vudregel när de erhålls.     
       
Gällande gåvor i form av insamlade kläder och 
liknande som Human Bridge avser att sälja vidare 
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Verksamhetskostnader    
Verksamhetskostnader delas in i följande funktio-
ner; ändamåls-, försäljnings- och administrations-
kostnader. 
     
Ändamålskostnader     
Ändamålskostnader består av kostnader för perso-
nal, fordon, lokaler, frakter och fördelade samkost-
nader för att genomföra biståndsinsatser, oftast i 
Östafrika och Östeuropa, bestående av begagnad 
och rekonditionerad sjukvårdsutrustning samt be-
gagnade kläder.     
 
Försäljningskostnader    
Försäljningskostnader består av kostnader för per-
sonal, fordon, lokaler, frakter och fördelade sam-
kostnader som utgjort förutsättningen för insamling 
och försäljning av begagnade kläder. Intäkten som 
genereras är förutsättningen för ändamålskostnaden.  
    
Administrationskostnader     
Administrationskostnader består av kostnader för 
personal, lokaler, fördelade samkostnader, styrelse-
möten samt revision.     
 
Leasing      
Alla Human Bridges leasingavtal redovisas som 
operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första 
förhöjd hyra) redovisas linjärt  över leasingperioden. 
     
Inkomstskatt      
Anskaffningsvärdet för gåvor bedöms lika med det 
verkliga värdet. Verkligt värde är gåvans nettoför-
säljningsvärde.  Därmed uppstår ingen beskatt-
ningsbar vinst vid försäljning.     
 
BALANSRÄKNINGEN     
 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärde minskat med av-
skrivningar enligt plan.     
 
Immateriell anläggningstillgång avser rättighet till 
fastighet i Debre Marcos, Etiopien, vilken motsvarar 
köpesumma samt renoveringskostnader för fastig-
heten. Ändamålet med fastigheten är skolverksam-
het som delvis finansieras av Human Bridge. Skol-
verksamheten är ej temporär varför avskrivningstid 
10 år tillämpas för tillgången.     
 
De materiella anläggningstillgångarnas nyttjande-
period har reviderats under perioden varefter ingå-
ende bokfört värde skrivs av linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningsti-
der tillämpas:      

Inventarier och fordon  
Datorer och server      
Utrustning för textilinsamling  
Containers och lastväxlare 

Tillgångar      
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp 
som beräknas inflyta.     
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till 
balansdagens kurs.     
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till an-
skaffningsvärden där inget annat anges.   
   
Lager av handelsvaror    
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in 
först-ut-principen, till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
Insamlade gåvor per balansdagen redovisas som 
lagertillgång med hänvisning till K3 36.11 och värde-
ras enligt beskrivning, se Not 3.    
  
Ändamålsbestämda medel    
Ändamålsbestämda medel i eget kapital förekom-
mer ej, bidrag för ej utförda biståndsinsatser redo-
visas som kortfristig skuld.     
 
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag   
I de fall Human Bridge fattat beslut om utbetalning 
av anslag och meddelat mottagaren men inte verk-
ställt utbetalningen redovisas detta belopp som en 
kortfristig skuld.     
 
2. UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
 
Bedömningen är att immateriell anläggningstillgång 
i form av rättighet till fastighet i Debre Markos, Etio-
pien, har ett långsiktigt stabilt värde enligt bokfört 
belopp.      
      
3. GÅVOR OCH BIDRAG 

Värdering av gåvor utanför resultaträkningen
Värdering av begagnad sjukvårdsutrustning och 
gåvor är mycket svår. Räkenskapsåret 2014 är första 
året för rapportering enligt K3. Rekommenderad 
värdering av begagnade kläder enligt FRII’s sty-
rande riktlinjer är 25 kr/kg. Human Bridge väljer att 
vara försiktigare och anger värdet för kläder och 
skor som skänks som bistånd till 15 kr/kg. En försik-
tig bedömning av värdet på övrigt material, inklusi-
ve material som skänkts vid katastrofinsatser, samt 
till sjukhus är 60 kr/kg respektive 120 kr/kg.

5 år
3 år
7 år

10 år
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Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänheten   
Andra organisationer   
Summa (a)   
     
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Värdering av biståndsmaterial (ej i ekonomisk redovisning)
Kläder, skor mm   
Övrigt material inklusive katastrofmaterial   
Sjukvårdsutrustning, förbrukningsmaterial   
Summa (b)  

Värdering av volontärarbete (ej i ekonomisk redovisning)
Summa (c)

Bidrag som redovisats som intäkt   
Andra organisationer   
Externa stiftelser och fonder  
Summa (d) 

Totala insamlade medel består av följande:  
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a)  
Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen (b, c)   
Bidrag som redovisats som intäkt (c)  
Summa totalt 

4. MEDELTAL ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSEN  
 
Medeltalet anställda  
 Antal anställda/varav män

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare    
 Styrelseledamöter/varav män
 Verksamhetsledare och andra ledande befattningshavare/varav män

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar: 
Styrelse och verksamhetsledare   
Övriga anställda    
Totala löner och ersättningar    
    
Sociala kostnader    
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)   
Erhållna lönebidrag  
Summa    
    
Av pensionskostnaderna avser 71 tkr Human Bridge verksamhetsledare. 

Ideellt arbete      
Under året har 125 personer arbetat ideellt för Human Bridge, framförallt med sorterings- och lagerarbete. 
Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 

2013 (halvår)
23 280

2 100 000
2 123 280

8 915 505
12 450 000
27 596 520
48 962 025

2 400 000
2 400 000

1 2 17  419
800 000

2 017 419

2 123 280
51 362 025
2 017 419

55 502 724

24/18

6/6
4/3

290 000
7 074 809
7 364 809

2 509 143
(395 493)

-1 013 2 1 3
8 860 739

2014
100 553

3 200 000
3 300 553

17 520 000
25 200 000
71 160 000

1 13  880 000

4 600 000
4 600 000

3 679 055
3 929 293
7 608 348

3 300 553
118 480 000

7 608 348
129 388 901

56/43

6/6
5/4

610 000
17 1 13 970
17 723 970

6 201 071
(841 324)

-1 842 5 1 1
22 082 530

                           

1 168 ton
420 ton
593 ton

32 000 tim

15 kr/kg
60 kr/kg

120 kr/kg
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5. LEASING    
      
Human Bridge leasar framförallt utrustning för insamling av textilier, fordon och lokaler. Kostnadsförda 
leasingavgifter inklusive hyror uppgår till 4 320 tkr (1 770 tkr).      
      
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år  
2-5 år  
Senare än 5 år  
Summa  
      
Av årets leasingavgifter avser 191 tkr ändamålskostnader och 399 tkr försäljningskostnader.   
Av leasingkostnader som förfaller inom 1 år avser 158 tkr ändamålskostnader och 723 tkr försäljningskostnader, 
respektive 176 tkr ändamålskostnader och 2 411 tkr försäljningskostnader för avgifter som förfaller om 2-5 år.

Hyresavtalens längd:   
Bergmossevägen, Holsbybrunn 
Skedevägen, Holsbybrunn 
Rosersbergsvägen 43, Rosersberg 
Rökerigatan 23, Johanneshov 
Risavägen 2, Genarp 
Heliumgatan 5, Mölndal 
Österängsvägen 2, Jönköping 
Hembygdsvägen 4, Gnosjö      
      
6. RÄNTEINTÄKTER
  
Räntor  
Summa  

7. ÖVRIGA INTÄKTER

Realisationsresultat vid försäljningar   
Summa   

8. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT    

Anskaffningsvärdet för gåvor bedöms lika med det verkliga värdet. Verkligt värde är gåvans nettoförsälj-
ningsvärde. Därmed uppstår ingen beskattningsbar vinst vid försäljning.

9. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
   
Balanserad utgift för rättighet i fastighet  
Ingående anskaffningsvärde   
Omklassificering av Byggnader och Mark  
Årets aktiverade utgifter   
Försäljningar och utrangeringar   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde   

Ingående avskrivningar   
Försäljningar och utrangeringar   
Årets avskrivningar   
Utgående ackumulerade avskrivningar   
Utgående redovisat värde  

2013 (halvår)

139 445
244 320

0
383 765

44 1 18
44 1 18

308 860
308 860

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2014

881 054
2 586 999

0
3 468 053

10 721
10 721

20 000
20 000

0
1 614 233
2 529 970

0
4 144 203

0
0
0
0

4 144 203

Förfaller
2015-12-31
2015-12-31
2017-06-30
2017-12-31
2015-12-31
Löpande
2017-03-31
Löpande

Förlängn (Uppsägn.)
1 år (6 mån)
1 år (6 mån)
3 år (9 mån)
1 år (9 mån)
1 år (6 mån)
(3 mån)
3 år (9 mån)
(6 mån)
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10. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
    
Byggnader och mark    
Ingående anskaffningsvärde    
Inköp    
Omklassificering till immateriell anläggningstillgång    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    
    
Ingående avskrivningar    
Försäljning och utrangering    
Årets avskrivningar    
Utgående ackumulerade avskrivningar    
Utgående redovisat värde    
    
Inventarier    
Ingående anskaffningsvärde    
Förvärvat från Human Bridge Förening    
Årets aktiverade utgifter    
Försäljningar och utrangeringar    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde    
    
Ingående avskrivningar    
Förvärvat från Human Bridge Förening    
Försäljningar och utrangeringar    
Årets avskrivningar    
Utgående ackumulerade avskrivningar    
Utgående redovisat värde    

Av årets avskrivningar av inventarier avser 12 tkr Ändamålskostnader och 941 tkr Försäljningskostnader. 
    
Fordon   
Ingående anskaffningsvärde   
Förvärvat från Human Bridge Förening   
Inköp   
Försäljningar och utrangeringar   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   

Ingående avskrivningar   
Förvärvat från Human Bridge Förening   
Försäljning och utrangering   
Årets avskrivningar   
Utgående ackumulerade avskrivningar   
Utgående redovisat värde 

11. AKTIER I INTRESSEBOLAG 
   
Ingående anskaffningsvärde   
Förvärv   
Försäljningar   
Utgående anskaffningsvärde   
   
Ingående ackumulerade nedskrivningar   
Årets nedskrivning   
Återföringar av nedskrivningar   
Utgående ackumulerade nedskrivningar   
Utgående redovisat värde  

2014

1 614 233
0

-1 614 233
0

0
0
0
0
0

10 045 274
0

1 534 004
-309 7 1 1

1 1  269 567

-6 417  782
0

122  754
-953 209

-7 248 237
4 021 331

4 663 900
0

884 599
-1 10 1  709
4 446 790

-3 0 1 1  509
0

368 602
-588 368

-3 231  275
1 215 515

50 000
0
0

50 000

0
0
0
0

50 000

2013 (halvår)

0
1 614 233

0
1 614 233

0
0
0
0

1 614 233

0
9 601  835

443 439
0

10 045 274

0
-5 743 357

0
-674 425

-6 417 782
3 627 492

0
4 744 092

224 975
-305 167

4 663 900

0
-2 959 677

305 167
-356 999

-3 0 1 1  509
1 652 391

0
100 000
-50 000
50 000

0
0
0
0

50 000
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Specifikation av Human Bridge aktier i intressebolag   
   
Returtex AB, 556558-0247, Vetlanda
  Antal andelar
  Andel i %
  Redovisat värde
  Eget kapital
  Resultat
  
12. LÅNGSIKTIGA FORDRINGAR 
   
Ingående anskaffningsvärde   
Tillkommande fordringar   
Amorteringar, avgående fordringar   
Utgående anskaffningsvärde   
   
Ingående ackumulerade nedskrivningar   
Årets nedskrivning   
Återföringar av nedskrivningar   
Utgående ackumulerade nedskrivningar   
Utgående redovisat värde   

13. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER  
    
Förutbetalda hyror    
Förutbetalda försäkringar    
Upplupna lönebidrag    
Övriga poster    
Summa

14. SKULD ERHÅLLNA EJ NYTTJADE BIDRAG    
      
I posten ingår skulder avseende bidrag från samarbetspartners med 1 190 tkr. Bidragen avser med-
finansiering för biståndssändningar vilka kommer att uföras under 2015.

15. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER  
    
Upplupna semesterlöner och kompsaldo    
Upplupna sociala kostnader    
Övriga interima skulder    
Summa    
      
16. LIKVIDA MEDEL 
   
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:   
Kassamedel   
Bank och postgirotillgodohavanden   
Summa   
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Bo Guldstrand
Ordförande

Peter ToftgårdTorbjörn Söder
Vice ordförande

Bengt Swerlander Johan Lilja Ove Gustafsson

Christina Petersson
Auktoriserad revisor

Min revisionsberättelse har lämnats den 2015-05-04

STOCKHOLM 2015-05-04

2014

500
50

50 000
683 166

-744 722

0
737 333

-176 478
560 855

0
0
0
0

560 855

897 681
281 981
152 460
90 750

1 422 872

2 705 070
1 518 187
383 866

4 607 1 2 3

5 667
3 742 029
3 747 696

2013 (halvår)

500
50

50 000
719 352
-10 601

0
0
0
0

0
0
0
0
0

602 359
242 724
201 237
92 655

1 138 975

2 044 548
1 201 735

471 304
3 7 17 587

18 560
8 112 847
8 131 407

Fr.v.: Bengt Swerlander, Peter Toftgård, Bo Guldstrand, Ove Gustafsson, Torbjörn Söder och Johan Lilja.

Styrelse Human Bridge Stiftelse



Våra depåer finns i:

Holsbybrunn – Vetlanda (huvudkontor)

Genarp – Lund

Mölndal – Göteborg

Rosersberg – Stockholm

Globen/Johanneshov – Stockholm
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Till styrelsen i Human Bridge Stiftelse, 
org.nr 802477-8238

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Human Bridge Stiftelse för räkenskapsåret 
2014-01-01 – 2014-12-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkes-
etiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen 
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens 
finansiella ställning per den 31 december 2014 och av 
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning av Human 
Bridge Stiftelse för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-
12-31.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen 
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har 
vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är 
ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl 
för entledigande. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller års-
redovisningslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen.

Vetlanda den 4/5 2015

Ernst & Young AB

Christina Petersson
Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING
REVISIONSBERÄTTELSE
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KONTAKT HUMAN BRIDGE
Org.nr: 802477-8238
Besöksadress: Bergmossevägen 8
Box 1, 570 15 Holsbybrunn
Tel: 0383-46 74 70

Fax: 0383-506 56
E-post: info@humanbridge.se
www.humanbridge.se
Plusgiro: 90 04 18-5, Bankgiro: 900-4185

Materialbistånd – för människa och miljö

gör 
skillnad


